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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η υγεία βρίσκεται σε µια συνεχή σχέση αλληλεξάρτησησ όχι µόνο µε παθοφυσιολογικούσ αλλά και
µε κοινωνικούσ παράγοντεσ οι οποίοι συνεργατικά συντελούν στην εδραίωση µιασ δυναµικήσ ισορροπίασ των
εννοιών τησ υγείασ και τησ κοινωνίασ.
Σκοπόσ: Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ είναι η παρουσίαση των παραγόντων εκείνων που επιδρούν ουσιαστικά
και επηρεάζουν την υγεία των ατόµων.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίασ: ∆ιενεργήθηκε ανασκόπηση σε διεθνείσ και ελληνικέσ βάσεισ δεδοµένων (Medline,
PubMed, Cinahl, Scopus) και (Ιatrotek) (1995-2010). Σηµαντικέσ επίσησ πληροφορίεσ αντλήθηκαν από Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία.
Αποτελέσµατα: Η σχέση που υφίσταται µεταξύ τησ υγείασ και τησ κοινωνίασ είναι σχέση αλληλεξάρτησησ και
αλληλεπίδρασησ και συναντάται από την εµφάνιση των πρώτων κοινωνιών. Η κοινωνιολογική προσέγγιση τησ
έννοιασ τησ υγείασ υποστηρίζει ότι η κοινωνία και οι δοµέσ που την απαρτίζουν διευκολύνουν την εγκαθίδρυση
ενεργούσ αλληλεπίδρασησ υγείασ και κοινωνίασ. Οι κυριότεροι παράγοντεσ αυτήσ τησ αλληλεπίδρασησ είναι τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η γεωγραφική χωροταξία, κοινωνικοοικονοµικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντεσ, καθώσ και η προσβασιµότητα στισ δοµέσ υγείασ.
Συµπεράσµατα: Η υγεία και η ασθένεια εµπλέκονται σε όλεσ τισ πτυχέσ τησ κοινωνικήσ ζωήσ, χωρίσ να διαχωρίζονται από τισ αξίεσ, τα στερεότυπα, τισ πεποιθήσεισ και την καθηµερινή συµπεριφορά µιασ κοινωνίασ.
Λέξεισ Κλειδιά: Υγεία, κοινωνία, κοινωνική αναπαράσταση, κοινωνικέσ σχέσεισ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
υγεία είναι ο βασικόσ συντελεστήσ που χρησιµοποιούµε για να υπολογίσουµε την φυσική, πνευµατική και κοινωνική κατάσταση ενόσ ζωντανού
οργανισµού. ∆εν είναι απλά ένα βιολογικά προσδιορισµένο φαινόµενο, όπωσ και η ασθένεια, αλλά είναι µια
κοινωνική κατάσταση αφού επηρεάζεται από το περιβάλλον µέσα στο οποίο το άτοµο γεννιέται, ανατρέφεται, µορφώνεται, εργάζεται και ζει. Οι παράγοντεσ που
µπορούν να επηρεάσουν την υγεία ενόσ ατόµου είναι
γενετικοί, γεωφυσικοί, κλιµατολογικέσ συνθήκεσ και
περιβαλλοντικοί παράγοντεσ όπωσ η κατοικία, η εργασία, η ρύπανση του περιβάλλοντοσ, ο τρόποσ διαβίωσησ, παράγοντεσ που έχουν άµεση σχέση µε τισ συνθήκεσ ζωήσ µασ όπωσ το κάπνισµα, το αλκοόλ, τη διατροφή,
τα ναρκωτικά, η άσκηση, κοινωνικοοικονοµικοί, πολιτισµικοί και συµπεριφορικοί παράγοντεσ, δηµογραφικέσ µεταβολέσ και µετακινήσεισ πληθυσµών, οι κοινωνικέσ σχέσεισ, παράγοντεσ που σχετίζονται µε τισ υπηρεσίεσ
και τα συστήµατα υγείασ όπωσ για παράδειγµα η ποιότητα ιατροφαρµακευτικήσ και νοσοκοµειακήσ περίθαλψησ και παράγοντεσ που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση τησ υγείασ. (Adam Ph, Herzlich Cl, 1999).
Κάθε κοινωνία για να αντιµετωπίσει τισ ασθένειεσ
που δηµιουργούνται από κοινωνικά και περιβαλλοντικά αίτια, αναπτύσσει διάφορουσ µηχανισµούσ προστασίασ και αντιµετώπισησ τησ ασθένειασ µε απώτερο σκοπό τη θεραπεία αλλά και τη διαφύλαξη και
προαγωγή τησ υγείασ. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον τησ επιστηµονικήσ κοινότητασ έχει στραφεί
στην προσπάθεια να διαµορφωθεί µια ολιστική θεωρία για την υγεία, όχι µόνο ιατροκεντρική αλλά προβάλλοντασ και τισ σωµατικέσ, ψυχικέσ και κοινωνικέσ
τησ διαστάσεισ, αφού είναι φανερό ότι η υγεία εξαρτάται περισσότερο από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την ανθρώπινη συµπεριφορά και κληρονοµικότητα και λιγότερο από τισ παρεχόµενεσ ιατρικέσ
υπηρεσίεσ (Μάντη, Π., Τσελέπη, Χρ., 2000).

Η

Σκοπόσ
Η παρούσα εργασία αποτελεί µια προσπάθεια ανάδειξησ τησ αλληλεξάρτησησ υγείασ και κοινωνίασ, αλλά
και παράθεσησ των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την αλληλεξάρτηση και καθορίζουν τισ σχέσεισ
µεταξύ τησ υγείασ και τησ κοινωνίασ.
Υλικό και µέθοδοσ
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε ανασκοπικέσ και ερευνητικέσ µελέτεσ οι οποίεσ αντλήθηκαν από διεθνείσ και ελληνικέσ βάσεισ δεδοµένων
(Medline, PubMed, Cinahl, Scopus) και (Ιatrotek)
(1995-2010) µε λέξεισ κλειδιά: υγεία, κοινωνία, κοινωνική αναπαράσταση και κοινωνικέσ σχέσεισ. Σηµαντικέσ επίσησ πληροφορίεσ αντλήθηκαν από Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία µε συναφή θεµατολογία..
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Κοινωνικέσ αναπαραστάσεισ - Υγεία και κοινωνία
Η εύρυθµη λειτουργία ενόσ κοινωνικού συστήµατοσ, σε
οποιαδήποτε χρονική περίοδο, προϋποθέτει την ατοµική και κοινωνική ευεξία των µελών του. Η διαταραχή αυτήσ τησ ευεξίασ, µπορεί να γίνει απειλή τόσο για
το ίδιο το άτοµο, όσο και για την κοινωνία. Σύµφωνα µε
τον ορισµό που έχει διατυπωθεί από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείασ (ΠΟΥ), η υγεία είναι «η κατάσταση
τησ πλήρουσ σωµατικήσ, ψυχικήσ και κοινωνικήσ ευεξίασ και όχι µόνο η απουσία ασθένειασ ή αναπηρίασ»
(WHO, 1946). Η υγεία διακρίνεται σε ατοµική και δηµόσια και αφορά το σύνολο τησ κοινωνίασ. Η ανθρώπινη
ζωή είναι λειτουργικά δοµηµένη και οργανωµένη σε
επίπεδα, µε πρώτο επίπεδο τα οργανικά µόρια και κύτταρα, δεύτερο τη συγκρότηση του οργανισµού και εαυτού του και διαµέσου αυτού οι σχέσεισ που αποκτά µε
το οικογενειακό περιβάλλον και τρίτο επίπεδο τη σχέση που αποκτά µε την κοινωνία γενικότερα. Όλα τα επίπεδα έχουν την ίδια αξία για τη ζωή ενόσ ανθρώπου και
σε κάθε επίπεδο πρέπει να υπάρχει επαρκήσ ποσότητα και ποιότητα των συστατικών του στοιχείων (Σαρρήσ,
Μ., 2001). Έτσι λοιπόν η υγεία δεν επηρεάζεται µόνο
από την ιατρική επιστήµη, αλλά και από επιπρόσθετουσ
παράγοντεσ όπωσ το περιβάλλον, ο πολιτισµόσ, η εργασία, η κοινωνία, η οικονοµία, η πολιτική, η συµπεριφορά κ.α. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για καλή υγεία
είναι και η κάλυψη των κοινωνικών, οικονοµικών και
συναισθηµατικών αναγκών του ατόµου. Η προστασία
τησ υγείασ αποτελεί µια από τισ σηµαντικότερεσ επιδιώξεισ τησ πολιτικήσ κοινωνίασ.
Με τον όρο κοινωνία εννοούµε µια οµάδα ατόµων
που συµβιώνουν σε κάποιο τόπο και τα µέλη τησ έχουν
αναπτύξει οργανωµένα πρότυπα σχέσεων µέσω τησ
διαρκούσ αλληλεπίδρασησ τουσ. Οι παράγοντεσ που
επιδρούν στην υγεία βρίσκονται σε άµεση συσχέτιση
µε την «κοινωνική αναπαράσταση» των ατόµων για την
υγεία, η οποία και προσδιορίζει τον τρόπο συµπεριφοράσ τουσ για ανάλογα ζητήµατα.
Ωσ κοινωνική αναπαράσταση τησ υγείασ και τησ αρρώστιασ, νοείται ένα ιεραρχηµένο σύνολο θεµάτων, ζητηµάτων και η σχετική θέση σ’ αυτό του δίπολου «υγεία αρρώστια» όπωσ το επιλέγει και το διαµορφώνει µία
κοινωνική οµάδα αλλά και το αντίστροφο. είναι ένα ιεραρχηµένο σύνολο θεµάτων που χαρακτηρίζει µία οµάδα.
Οι κοινωνικέσ αναπαραστάσεισ τησ υγείασ και τησ
ασθένειασ χαρακτηρίζονται από µία ιδιαίτερα ισχυρή
δοµή: η υγεία, για όσουσ έχουν την τύχη να γεννηθούν
υγιείσ δεν χρειάζεται καµία εξήγηση. Αντίθετα η ασθένεια χρειάζεται κάποια εξήγηση. Σε έναν µεγάλο βαθµό αποδίδεται στο περιβάλλον στο οποίο ζούµε, στον
τεχνητό χαρακτήρα και στον ξέφρενο ρυθµό ζωήσ στισ
πόλεισ, σε µία µη φυσική και ανθυγιεινή τροφή και
στην ρύπανση τησ ατµόσφαιρασ.
Στισ κοινωνικέσ αναπαραστάσεισ τησ υγείασ και τησ
ασθένειασ συσχετίζονται η ενόραση του βιολογικού
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κόσµου µε την ενόραση του κοινωνικού κόσµου. Αυτό το
φαινόµενο δεν χαρακτηρίζει µόνο τισ σύγχρονεσ βιοµηχανικέσ κοινωνίεσ, αλλά όλεσ οι κοινωνίεσ επιδίδονται
στην σύνδεση µιασ βιολογικήσ τάξησ µε µια κοινωνική
τάξη. ∆ια µέσου των αντιλήψεων που έχουµε για την
ασθένεια µιλάµε για την κοινωνία και την σχέση µασ µαζί
τησ. Η γένεση τησ ασθένειασ καταλογίστηκε σε µία επιθετική κοινωνία, η οποία καταπιέζει, δια µέσου ενόσ
αστικού και νοσηρού τρόπου ζωήσ, το άτοµο το οποίο
ταυτίζεται µε την υγεία. Η ασθένεια λοιπόν ενσαρκώνει
και αποκρυσταλλώνει την κοινωνική επιθετικότητα. Η
αυξηµένη σπουδαιότητα όµωσ που προσδίδεται στην
έννοια τησ υγείασ είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τισ
ενέργειεσ που κάνουµε για να την διατηρήσουµε ή να την
ανακτήσουµε και ταυτίζεται άµεσα µε την ιατρική παρέµβαση. Έτσι, σύµφωνα µε τισ καινούριεσ νόρµεσ, ο άνθρωποσ είναι «υποχρεωµένοσ» να είναι υγιήσ, ή στην περίπτωση που είναι άρρωστοσ, είναι «υποχρεωµένοσ» να
γιατρευτεί, (Herzlich C., Pierret J., Malades, 1984).
Στο επίπεδο µιασ κοινωνίασ, όπου η υγεία και η
ασθένεια γίνονται αντιληπτέσ µέσα από το πρίσµα του
ιατρικού µοντέλου, η ασθένεια δεν είναι µόνο το σύνολο των συµπτωµάτων που µασ οδηγεί στον γιατρό, αλλά
είναι µία από τισ εξέχουσεσ ενσαρκώσεισ τησ δυστυχίασ. Επίσησ η οπτική που έχουµε για το σώµα µασ,
τισ λειτουργίεσ και τισ δυσλειτουργίεσ του έχει ενσωµατώσει ορισµένεσ από τισ κατηγορίεσ των ιατρικών
γνώσεων και τόσο στην διάγνωση όσο και στην παρέµβαση εµπιστευόµαστε τον εαυτό µασ στα χέρια ενόσ
ειδικού που είναι ο γιατρόσ (Παπαστάµου, 1995).
Οι κοινωνικέσ αναπαραστάσεισ τησ υγείασ και τησ
ασθένειασ εξηγούν σε έναν βαθµό τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ εµφανίζονται φαινόµενα όπωσ η µόδα
για τισ υγιεινέσ τροφέσ, την µακροβιοτική, τουσ διάφορουσ τύπουσ «ήπιασ ιατρικήσ» και την γρήγορη εξάπλωση των οικολογικών ιδεών στισ τεχνολογικά ανεπτυγµένεσ χώρεσ (Παπαστάµου, 1989).
Σχέσεισ αλληλεξάρτησησ υγείασ και κοινωνίασ
Η υγεία αποτελεί έναν από τουσ σηµαντικότερουσ παράγοντεσ ευηµερίασ µιασ χώρασ και συντελεί σηµαντικά
στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξή τησ. Η σχέση
που υφίσταται µεταξύ τησ υγείασ και τησ κοινωνίασ είναι
σχέση αλληλεξάρτησησ και αλληλεπίδρασησ, χρονολογείται από τισ πρώτεσ κοινωνίεσ µέχρι σήµερα και ανάλογα µε τισ ισχύουσεσ κοινωνικέσ συνθήκεσ οι άνθρωποι διαχειρίζονται καταστάσεισ υγείασ και ασθένειασ.
Η επέλευση µιασ επιδηµίασ στην περίοδο του µεσαίωνα, κατά την οποία επικρατούσαν οι επιδηµίεσ, µπορούσε να µετατρέψει την όψη µιασ κοινωνίασ ή και µιασ
ολόκληρησ χώρασ, αφού ο θάνατοσ αποδεκάτιζε µε τροµακτικούσ ρυθµούσ και προκαλούσε σοβαρέσ δηµογραφικέσ ανισορροπίεσ και κοινωνική απόγνωση. Οι άνθρωποι τότε, αν και εργάζονταν σκληρά, υπήρχε ελάχιστη
σοδειά και αν προσθέσουµε τισ θεοµηνίεσ και τισ φυσι-

κέσ καταστροφέσ που δεν µπορούσαν να αντιµετωπίσουν, καταλαβαίνουµε ότι µε µεγάλη δυσκολία εξασφάλιζαν την τροφή τουσ. Έτσι, η πείνα και η εξαθλίωση
έδινε την δυνατότητα γρήγορησ εξάπλωσησ των επιδηµιών και ταυτόχρονα υπήρχε µεγάλη οικονοµική δυσχέρεια αφού ο παραγωγικόσ πληθυσµόσ µειωνόταν σηµαντικά και δεν µπορούσε να καλλιεργηθεί η γη και να
αποδώσει σοδειά. Φαίνεται λοιπόν, η σχέση που υπάρχει µεταξύ του επιπέδου ανάπτυξησ µιασ κοινωνίασ και
του επιπέδου υγείασ του πληθυσµού. (Omran, Ar., 1971).
Ένα σύγχρονο παράδειγµα αλληλεξάρτησησ υγείασ και
κοινωνίασ είναι η κατάσταση που επικρατεί σε χώρεσ
του Τρίτου Κόσµου. Ο πληθυσµόσ ζει κάτω από το όριο
τησ φτώχειασ µε άθλιεσ συνθήκεσ υγιεινήσ, µε αποτέλεσµα οι επιδηµίεσ να µαστίζουν τισ χώρεσ αυτέσ.
Στο πέρασµα των αιώνων, η βελτίωση τησ διατροφήσ, τησ υγιεινήσ και των αποχετευτικών συστηµάτων,
η εξέλιξη στο διοικητικό σύστηµα των πόλεων, η άνθηση τησ οικονοµίασ και του εµπορίου, η εξέλιξη των
αγροτικών τεχνικών, συνέβαλαν στην αντιµετώπιση τησ
πείνασ και στη µείωση τησ θνησιµότητασ, µε αποτέλεσµα οι επιδηµίεσ να αρχίζουν να περιορίζονται, οι θάνατοι από λοιµώδη νοσήµατα µειώνονται, άρχισε να εµφανίζεται αύξηση του πληθυσµού και η ιατροφαρµακευτική
επιστήµη εξελίσσεται µε ραγδαίουσ ρυθµούσ µε συνέπεια την αύξηση του προσδόκιµου ζωήσ οδηγώντασ τισ
κοινωνίεσ σε µια υγειονοµική πρόοδο. Η διαδικασία
αυτή ονοµάστηκε δηµογραφική µετάβαση και απεικονίζει το πέρασµα ενόσ πληθυσµού από ένα τύπο σταθερότητασ σε κάποιο άλλο (Wahdan Mn., 1996).
Στισ αναπτυγµένεσ χώρεσ, η υγεία των λαών είναι
σε πολύ καλύτερο επίπεδο συγκριτικά µε τισ αναπτυσσόµενεσ και τισ λιγότερο αναπτυγµένεσ, διότι το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, σε έρευνα που έγινε το 1993, κυµαίνεται από 8.000–37.000 δολάρια το χρόνο (The World
Health Report, 1996) και οι συνθήκεσ διαβίωσησ και
υγιεινήσ είναι σε υψηλά επίπεδα όπωσ και η ποιότητα τησ διατροφήσ τουσ. Το 4% του εργατικού δυναµικού είναι αγρότεσ, το 27% απασχολείται στη βιοµηχανία και το 60% στον τοµέα των υπηρεσιών, επίσησ το
επίπεδο µόρφωσησ του πληθυσµού φτάνει το 95%.
Στισ αναπτυσσόµενεσ χώρεσ, η ανάπτυξη µείωσε τα
επίπεδα φτώχειασ διότι οι χώρεσ παρουσίασαν οικονοµική άνοδο αυξάνοντασ τισ µηνιαίεσ αποδοχέσ και
την παραγωγικότητα των εργαζοµένων, όπωσ οι χώρεσ
τησ πρώην Σοβιετικήσ Ένωσησ, η Ταιβάν και η Ν. Κορέα
που έχουν µετατραπεί σε ηµι-βιοµηχανικέσ χώρεσ και
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυµαίνεται από 650-8.000 δολάρια το χρόνο (World Development Report, 1995). Το
29% του εργατικού δυναµικού είναι αγρότεσ, το 18%
δραστηριοποιούνται σε αστικέσ εργασίεσ και το 46%
στισ υπηρεσίεσ και στη βιοµηχανία. Τέλοσ, στα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη, όπωσ τησ Αφρικήσ, τησ Ασίασ
και τησ Λατινικήσ Αµερικήσ, που µαστίζονται από τη
φτώχεια και τον υποσιτισµό, µε αποτέλεσµα την αυξη-
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µένη νοσηρότητα και θνησιµότητα και το χαµηλό επίπεδο µόρφωσησ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι περίπου
στα 350-695 δολάρια (1993). Το 61% ασχολείται µε
αγροτικέσ εργασίεσ, το 22% σε δραστηριότητεσ αστικού τοµέα και µόλισ το 15% απασχολείται σε υπηρεσίεσ και εργοστάσια. (Μάντη, Π., Τσελέπη, Χρ., 2000).
Παράγοντεσ που επηρεάζουν την σχέση υγείασ και
κοινωνίασ
Η υγεία επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων που
την προσδιορίζουν. ∆εν σχετίζεται µόνο µε µεταβολέσ στην ανθρώπινη βιολογία, αλλά επηρεάζεται από
το περιβάλλον και τον τρόπο που ζούµε, εργαζόµαστε,
τρεφόµαστε, από δηµογραφικούσ παράγοντεσ, από το
σύστηµα υγείασ και από τισ σχέσεισ που αναπτύσσουµε µε τουσ άλλουσ. Μελετητέσ όπωσ οι Freidson,
Jewson και Foucault έθεσαν την άποψη ότι το βιοϊατρικό µοντέλο ανήκει στο γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον, µεταλλάσσεται και αλληλεπιδρά µε πολιτικούσ, οικονοµικούσ και πολιτισµικούσ παράγοντεσ.
(Οικονόµου, Χ., 2005).
∆ηµογραφικοί παράγοντεσ
Οι δηµογραφικοί παράγοντεσ όπωσ ο ρυθµόσ εξέλιξησ του πληθυσµού, η γήρανση του πληθυσµού, η υπογεννητικότητα, η µετανάστευση, η σύνθεση του πληθυσµού κατά ηλικία, φύλο, επάγγελµα, κ.ο.κ. επηρεάζουν
άµεσα την κατάσταση υγείασ του κοινωνικού συνόλου.
Η γήρανση του πληθυσµού αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο, το προσδόκιµο ζωήσ αυξάνεται µε ραγδαίουσ
ρυθµούσ, τα εκφυλιστικά νοσήµατα και οι χρόνιεσ
παθήσεισ κυριαρχούν ενώ οι γεννήσεισ µειώνονται
αισθητά. Ακόµη και οι πιο αναπτυγµένεσ, τεχνολογικά, χώρεσ βρίσκονται στο στάδιο προσαρµογήσ. Σήµερα παρόλο που η µακροβιότητα είναι επιθυµητή, φέρνει νέεσ προκλήσεισ και απαιτήσεισ µε σηµαντικέσ
επιδράσεισ στα συστήµατα υγείασ όλων των κρατών
διότι υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για ιατροφαρµακευτική κάλυψη και προσαρµογή των συστηµάτων στισ
ανάγκεσ που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού.
Εποµένωσ, περισσότερα άτοµα θα ενηλικιωθούν και
θα νοσήσουν µε νόσουσ που είναι συχνότερεσ στην
τρίτη ηλικία όπωσ τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και ο
καρκίνοσ. Η γήρανση του πληθυσµού το 2050 θα εµφανίζει τισ υψηλότερεσ τιµέσ στην Ισπανία (67,5%) και
στην Ελλάδα (58,8%), ενώ ο δείκτησ νέων για την χώρα
µασ θα είναι ο χαµηλότεροσ στην Ε.Ε (22,3%), (ΕΚΚΕ,
2006). Κάθε χρόνο ο πληθυσµόσ τησ γησ αυξάνεται
περίπου κατά 100 εκατοµµύρια, το 1955 ήταν 2,8 δισεκατοµµύρια ενώ το 2025 αναµένεται να φτάσει τα 8
δισεκατοµµύρια. (Τούντασ, Γ., 2000).
Η µετανάστευση, επίσησ, είναι ένασ καθοριστικόσ
παράγοντασ και σηµειώνονται τα τελευταία χρόνια πολλέσ ανακατατάξεισ πληθυσµών. Κύριεσ αιτίεσ εγκατάλειψησ των πατρογονικών εστιών είναι οι διώξεισ,
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οι ένοπλεσ συρράξεισ και η οικονοµική δυσχέρεια
στην περιοχή όπου ζούσαν µε συνέπεια την µετακίνηση πληθυσµών από τισ υπανάπτυκτεσ ή αναπτυσσόµενεσ στισ αναπτυγµένεσ χώρεσ. Οι συνέπειεσ τησ
εισαγωγήσ µεταναστών για την υγεία µιασ κοινωνίασ,
είναι δυσάρεστεσ. Ο ρατσισµόσ κυριαρχεί. Τα άτοµα
καταλήγουν να ζουν σε ακατάλληλουσ χώρουσ, ενώ
επικρατεί υπερ-συνωστισµόσ, αντιµετωπίζουν προβλήµατα εργασιακήσ και κοινωνικήσ ενσωµάτωσησ,
χωρίσ άµεση πρόσβαση στισ υπηρεσίεσ υγείασ και
καταλήγουν να είναι κοινωνικά αποκλεισµένοι από τον
υπόλοιπο πληθυσµό. Ωστόσο, στην εποχή µασ, εκατοµµύρια άνθρωποι κάθε µέρα διασχίζουν τα διεθνή
σύνορα µε αποτέλεσµα ένασ παθογόνοσ οργανισµόσ,
όπωσ η γρίπη, να µπορεί να ταξιδέψει σε όλον τον
κόσµο µέσα σε λίγεσ µόνο ώρεσ και να εµφανίζονται
ξεχασµένεσ ασθένειεσ στισ αναπτυγµένεσ χώρεσ όπωσ
η φυµατίωση, λοιµώδη νοσήµατα υψηλήσ µεταδοτικότητασ, ψώρα, σύφιλη, AIDS, ηπατίτιδεσ, κ.ά. λόγω
τησ πυκνοκατοίκησησ των αστικών περιοχών, των έντονων διαπροσωπικών επαφών και των ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσησ. (Κρεµαστινού, Τ.,1996). Η εθνική
υγεία αποτελεί πια µια διεθνή πρόκληση. Έτσι, λοιπόν, οι παγκόσµιοι οργανισµοί επέβαλαν µέτρα υγειονοµικήσ προστασίασ, για να προστατέψουν τα ανθρώπινα κοινωνικά δικαιώµατα. Η Ελλάδα καλείται να βρει
τρόπουσ αντιµετώπισησ τησ δηµογραφικήσ γήρανσησ
και υιοθέτηση µεταναστευτικών πολιτικών που θα επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των δηµογραφικών και
κοινωνικο-οικονοµικών αναπτυξιακών στόχων τησ.
Κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντεσ
Οι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντεσ και οι συνθήκεσ
διαβίωσησ και ζωήσ όπωσ διατροφή, άσκηση, κάπνισµα, ναρκωτικά, αλκοόλ επιδρούν στην υγεία αφού επηρεάζουν τουσ δείκτεσ νοσηρότητασ και θνησιµότητασ
αλληλεπιδρώντασ µε το εργασιακό περιβάλλον, το οικογενειακό, την οικονοµική ικανότητα, την εκπαίδευση
και τα κοινωνικά προνόµια. Έρευνεσ έδειξαν ότι τα άτοµα που ανήκουν σε χαµηλά κοινωνικέσ τάξεισ (χαµηλό
εισόδηµα, χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, κ.ά.), παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά νοσηρότητασ και θνησιµότητασ σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό και οι υποβαθµισµένεσ κοινωνικά περιοχέσ εµφανίζουν υψηλά
ποσοστά εγκληµατικότητασ, ανεργίασ και γενικότερα
κοινωνικών προβληµάτων µε συνέπεια τον κοινωνικό
αποκλεισµό των περιοχών που επιφέρει διάφορα ψυχοσωµατικά νοσήµατα π.χ. αϋπνία, κατάθλιψη κ.ά.. Ταυτόχρονα, η συχνέσ επαγγελµατικέσ αλλαγέσ, αλλαγή
κατοικίασ και αλλαγή συνθηκών ζωήσ, ενοχοποιούνται
για αύξηση νοσηρότητασ. Το άγχοσ και οι συνήθειεσ
όπωσ αλκοόλ, ναρκωτικά και κάπνισµα, λειτουργούν
επιβαρυντικά στην υγεία επηρεάζοντασ την ψυχική σφαίρα του ατόµου. Ασ µη ξεχνάµε ότι η αστικοποίηση και
η βιοµηχανοποίηση των κρατών, προκάλεσε απώλεια
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ηθικών και θρησκευτικών αξιών µε αποτέλεσµα τη
σεξουαλική απελευθέρωση και την γρήγορη εξάπλωση των σεξουαλικώσ µεταδιδόµενων νοσηµάτων, (Μάντη,
Π., Τσελέπη, Χρ., 2000). Η εργασία και η ανεργία είναι
δύο παράγοντεσ που επηρεάζουν την υγεία άµεσα και
έµµεσα, διαµορφώνοντασ την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ωρίµανση του ατόµου και την κοινωνικοποίησή
του, µιασ και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα στη κοινωνική αναγνώριση ξεπερνώντασ κατά πολύ την οικονοµική τησ διάσταση. Η ανεργία αποτελεί στέρηση του
κοινωνικού του ρόλου. Όσο αυξάνεται η ανεργία τόσο
χειροτερεύουν οι συνθήκεσ διαβίωσησ ενόσ πληθυσµού
και συνεπώσ αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνησιµότητα. Σύµφωνα µε έρευνα που έκαναν οι Maclure και
Stewart (1984) στη Γλασκόβη, τα παιδιά που ζουν σε
υποβαθµισµένεσ περιοχέσ ανέργων γονιών έχουν αυξηµένεσ πιθανότητεσ να νοσήσουν και να εισαχθούν σε
νοσοκοµείο από άλλα που διαµένουν σε µη υποβαθµισµένεσ, (Harding, G., Nettleton, S., Taylor, K., 1994).
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, λόγο των οικονοµικών δυσχερειών η ανεργία έχει αυξηθεί κατά πολύ µε
σοβαρέσ συνέπειεσ στην σωµατική αλλά και ψυχική
υγεία των πολιτών, όλων των ηλικιών και των δυο φύλων.
Επίσησ, οι συνθήκεσ εργασίασ µπορούν να θεωρηθούν
επαγγελµατικοί κίνδυνοι και να προκαλέσουν επαγγελµατικά νοσήµατα. Οι συµπεριφορικοί παράγοντεσ
(διατροφή, άσκηση, κάπνισµα, ναρκωτικά, αλκοόλ) µπορούν να επηρεάσουν την πορεία τησ υγείασ ενόσ πληθυσµού. Πολιτισµικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί
παράγοντεσ µπορούν να επηρεάσουν και να διαµορφώσουν την συµπεριφορά, αναλόγωσ τησ κοινωνικήσ θέσησ
και του κοινωνικού ρόλου του ατόµου µέσα στην κοινωνία, των πολιτιστικών διαφορών και πεποιθήσεων
που επικρατούν, οι θρησκευτικέσ αντιλήψεισ για την
αντιµετώπιση τησ ζωήσ και του θανάτου, την αµαρτία,
την τιµωρία, κ. ά. (Αγραφιώτησ, ∆., 1988).
Η οικονοµική κρίση, σε παγκόσµια κλίµακα, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην κοινωνική ζωή και
στην υγεία. Η συρρίκνωση των εισοδηµάτων και η
αύξηση τησ ανεργίασ, που επιφέρει η οικονοµική κρίση, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά µια κοινωνία προξενώντασ µεγάλο πλήγµα στην αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση των ατόµων, προκαλώντασ ψυχολογικέσ
διαταραχέσ όπωσ ανησυχία, άγχοσ, αϋπνίεσ, ανασφάλεια, κρίσεισ πανικού, κατάθλιψη, διενέξεισ στο οικογενειακό και επαγγελµατικό περιβάλλον, δηµιουργώντασ σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα όπωσ τον εθισµό
και την εξάρτηση σε ουσίεσ και αλκοόλ, την αύξηση
των αυτοκτονιών, την υιοθέτηση µη υγιεινού τρόπου
ζωήσ κυρίωσ στισ χαµηλότερα κοινωνικέσ τάξεισ. Η
εργασία ταυτίζεται µε τον κοινωνικό ρόλο του ατόµου
και του δίνει αυτοεκτίµηση και αίσθηµα ασφάλειασ,
βοηθά πολύ στην συγκρότηση τησ ταυτότητασ του και
τησ γενικότερησ εικόνασ του. Έρευνεσ έδειξαν ότι η
αύξηση τησ ανεργίασ κατά 1% αύξησε το ποσοστό των

αυτοκτονιών κατά 0,97%, ενώ όταν αυξάνεται η ανεργία 3% για µεγάλο χρονικό διάστηµα το ποσοστό των
αυτοκτονιών αυξάνεται σε 4-4,5% (Κυριόπουλοσ Γ,
Τσιάντου Β, 2010). Οι άνδρεσ κυρίωσ κινδυνεύουν
περισσότερο από προβλήµατα ψυχικήσ υγείασ όπωσ
οι αυτοκτονίεσ και η χρήση αλκοόλ. Η οικονοµική κρίση θέτει σε κίνδυνο και την οικογενειακή γαλήνη, οι
επιπτώσεισ στην ψυχική υγεία των παιδιών και των
εφήβων µπορεί να σηµατοδοτήσουν µια κοινωνία. Σε
έρευνα που έγινε στην Φιλανδία, η οποία έζησε µια
µεγάλη οικονοµική κρίση στην δεκαετία του ΄90, έδειξε πωσ ένασ στουσ τέσσερισ νέουσ που γεννήθηκαν το
1987 παρουσίασε παραβατική συµπεριφορά και ένασ
στουσ πέντε είχε δεχθεί ψυχιατρική φροντίδα (Wahlbeck
K, McDaid D, 2012). Παρατηρούµε λοιπόν ότι διάφοροι κοινωνικοοικονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντεσ µπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία των
ατόµων. Η εγκληµατικότητα, όπωσ οι κλοπέσ και οι
ανθρωποκτονίεσ, είναι ένα άλλο µέροσ τησ κοινωνικήσ ζωήσ το οποίο επηρεάζεται από την οικονοµική
κρίση µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλεσ δυσκολίεσ στισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ των ανθρώπων όπωσ
ο κοινωνική απόσυρση και ο κοινωνικόσ αποκλεισµόσ
των ευπαθών οµάδων, όπωσ των παιδιών, των µονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων, των µεταναστών
και των ηλικιωµένων (Wahlbeck K, McDaid D, 2012).
Κοινωνικέσ σχέσεισ και υγεία
Έρευνεσ έδειξαν ότι όταν τα άτοµα συµµετέχουν ενεργά
στην κοινωνική ζωή και αναπτύσσουν τισ κοινωνικέσ τουσ
σχέσεισ, παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά θνησιµότητασ αλλά και νοσηρότητασ κυρίωσ σε ασθένειεσ όπωσ η
αρτηριοσκλήρυνση, η αρτηριακή υπέρταση, το υποτροπιάζον έµφραγµα του µυοκαρδίου και τα κακοήθη νεοπλάσµατα (Ertel, K., Glymour M. and Berkman L., 2009;
Everson-Rose, S. and Lewis, Tené, 2005; Robles, T. and
Kiecolt-Glaser, J., 2003; Uchino, B., 2006).
Πρόσφατεσ µελέτεσ που έγιναν σε ασθενείσ µε στεφανιαία νόσο, (Brummett et al. 2001), έδειξαν ότι οι
ασθενείσ που είχαν ανεπτυγµένη κοινωνική δραστηριότητα παρουσίασαν µικρότερο ποσοστό θνησιµότητασ κατά
2,4 από αυτούσ που δεν συµµετείχαν στισ κοινωνικέσ
δοµέσ. Επίσησ, εκτόσ από τη συµµετοχή σε κοινωνικέσ
και θρησκευτικέσ εκδηλώσεισ, µια άλλη ισχυρή κοινωνική σχέση, ο γάµοσ, επιδρά θετικά στην υγεία (ψυχική
και σωµατική) του ανθρώπου. Η έλλειψη σχέσησ εµπιστοσύνησ σε µια οικογένεια και η απουσία τησ οικογενειακήσ θαλπωρήσ µειώνει την άµυνα του οργανισµού
µε αποτέλεσµα το άτοµο να είναι επιρρεπήσ στισ ασθένειεσ. (Waite, L., 1995, Denney, J., 2010).
Κοινωνικέσ και γεωγραφικέσ ανισότητεσ και υγεία
Οι κοινωνικέσ και γεωγραφικέσ ανισότητεσ στον τοµέα
τησ υγείασ είναι σύνθετεσ και αρκετά πολύπλοκεσ. Αυτό
συµβαίνει επειδή επηρεάζονται κυρίωσ από την κατα-
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νοµή του πλούτου και τησ δύναµησ, από το φύλο, το
επάγγελµα, την εκπαίδευση, τον τρόπο ζωήσ, µέσα στισ
κοινωνίεσ αλλά και από τον βαθµό ανάπτυξησ των γεωγραφικών περιοχών και την επάρκεια των υγειονοµικών υπηρεσιών. Σε µελέτη που έγινε στη Μ. Βρετανία,
από τον Douglas Black (1980) και τουσ συνεργάτεσ του,
για να παρατηρήσουν την σχέση ανάµεσα στην υγεία
και την κοινωνική και επαγγελµατική τάξη µιασ κοινωνίασ, χρησιµοποίησαν στατιστικούσ δείκτεσ όπωσ
πληθυσµόσ και οικογενειακόσ προϋπολογισµόσ και
µελέτησαν δείκτεσ θνησιµότητασ και κοινωνικήσ ανισότητασ και διαπίστωσαν ότι η θνησιµότητα ήταν σχεδόν τριπλάσια στισ χαµηλότερεσ κοινωνικά κατηγορίεσ,
η θνησιµότητα των βρεφών σχεδόν διπλάσια στα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα σε σχέση µε τα υψηλότερα και
τέλοσ ότι, υψηλέσ επαγγελµατικά κοινωνικέσ τάξεισ
χρησιµοποιούσαν πολύ περισσότερο τισ υγειονοµικέσ
υπηρεσίεσ από ότι οι ασθενείσ τάξεισ. (Townsend, P,
Davidson, N, 1992). Η κοινωνική θέση του ατόµου, η
σχέση του προσ τα µέσα παραγωγήσ, ο τρόποσ ένταξήσ του στην παραγωγική διαδικασία, οι υλικέσ συνθήκεσ ύπαρξησ, οι κοινωνικέσ αξίεσ και οι κυρίαρχεσ
ιδεολογίεσ, διαµόρφωσαν και διαµορφώνουν κοινωνικέσ τάξεισ και κοινωνικά στρώµατα που παρουσιάζουν µεταξύ τουσ σηµαντικέσ διαφορέσ ωσ προσ την
υγεία. Οι κοινωνικέσ ανισότητεσ στην υγεία καταγράφονται και στουσ δείκτεσ νοσηρότητασ. Έχει υποστηριχθεί ότι οι ανισότητεσ στην υγεία είναι πιο έντονεσ
σε ότι αφορά τη νοσηρότητα απ’ ότι τη θνησιµότητα.
Σε περιοχέσ όπου οι βασικέσ αιτίεσ νοσηρότητασ και
θνησιµότητασ είναι τα λοιµώδη νοσήµατα, ο ρόλοσ των
κοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία είναι
εµφανήσ. Οι χαµηλότερεσ κοινωνικοοικονοµικέσ τάξεισ
υποφέρουν από κακή διατροφή, έλλειψη καθαρού πόσιµου νερού, θέρµανσησ, αποχέτευσησ, στέγησ και από
ανθυγιεινέσ συνθήκεσ εργασίασ. Οι παράγοντεσ αυτοί
έχουν σαφή επίδραση στη διασπορά των λοιµωδών
νοσηµάτων (Τούντασ Γ., 2008).
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονόσ ότι ο ρυθµόσ βελτίωσησ τησ υγείασ του συνολικού πληθυσµού δεν είναι
όµοιοσ σε όλεσ τισ κοινωνικέσ οµάδεσ, παρά την παγκόσµια βελτίωση τησ υγείασ του πληθυσµού. Επίσησ
παρατηρούνται και ανισότητεσ στην υγεία µεταξύ
ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκεσ εµφανίζουν υψηλά
ποσοστά νοσηρότητασ και επισκέπτονται τουσ ιατρούσ
συχνότερα από τον ανδρικό πληθυσµό. Έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε στην χώρα µασ, µε σκοπό την ανάδειξη τησ υγείασ του πληθυσµού, σε τυχαίο δείγµα
ηλικίασ 20-65 ετών, έδειξε ότι το 26,5% των ανδρών
έπασχαν από µια συγκεκριµένη ασθένεια (ψυχική ή
σωµατική) ενώ αντίστοιχα στον γυναικείο πληθυσµό
το ποσοστό ανερχόταν στο 43,2%. (Μαδιανόσ, Μ.,Γ.,
Ζάρναρη, Ο., και συν., 1988). Στην χώρα µασ το 1990,
το προσδόκιµο επιβίωσησ για τουσ άνδρεσ ήταν στα
74,6 έτη ενώ για τισ γυναίκεσ στα 79,4 έτη, παρατη-
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ρείται δηλ. µια διαφορά τησ τάξησ περίπου των 4,8
χρόνων (Μάντη, Π., Τσελέπη, Χρ., 2000).
Η αστικοποίηση, παρουσιάζει ραγδαία άνοδο τα
τελευταία έτη, µε αποτέλεσµα την γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη και καλύτερεσ συνθήκεσ διαβίωσησ.
Παρόλα αυτά όµωσ, ο θόρυβοσ, τα απόβλητα, η έλλειψη χώρου, η κοινωνική αποξένωση, η έλλειψη πάρκων, αποτελούν αξιόλογουσ παράγοντεσ κινδύνου για
την υγεία. Σήµερα πολλοί άνθρωποι ζουν αποµονωµένοι σε πολυκατοικίεσ ή σε χωριά αποδυναµωµένα
λόγω τησ αστικοποίησησ. Η εµφάνιση ψυχικών νοσηµάτων, η τάση αυτοκτονιών και τα τροχαία ατυχήµατα
κάνουν έντονη την παρουσία τουσ και εκφράζουν το
σύγχρονο πλέον τρόπο ζωήσ. (Τούντασ, Γ., 2007).
Πρόσβαση στην υγεία
Η πρόσβαση στισ υπηρεσίεσ υγείασ και η ποιότητα των
υγειονοµικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό παράγοντα
αλληλεξάρτησησ κοινωνίασ και υγείασ. Έρευνεσ έδειξαν ότι οι µεσαίεσ και ανώτερεσ οικονοµικά και κοινωνικά τάξεισ χρησιµοποιούν περισσότερο τισ υγειονοµικέσ υπηρεσίεσ από τισ κατώτερεσ και οικονοµικά
ασθενέστερεσ τάξεισ και λαµβάνουν υψηλότερο επίπεδο περίθαλψησ, το ίδιο παρατηρείται και στο επίπεδο εκπαίδευσησ, όσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο
τόσο αυξάνεται η χρήση των υγειονοµικών υπηρεσιών.
(Σαρρήσ, Μ., 2001). Ασ µην ξεχνάµε ότι ένα σύστηµα
υγείασ πρέπει να παρέχει ίσεσ ευκαιρίεσ στη χρήση
των υπηρεσιών του και να είναι πάντα διαθέσιµο και
προσπελάσιµο στουσ πολίτεσ του ακόµα και σε µειονότητεσ ή διαφορετικήσ εθνικότητασ πολίτεσ. Μελέτεσ που έχουν γίνει στισ ΗΠΑ και αφορούν πολίτεσ
διαφορετικήσ εθνικότητασ, από Ν. Ασία και Ευρώπη,
κατέγραψαν ότι οι πολίτεσ τησ Ν. Ασίασ χρησιµοποιούν την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείασ περισσότερο
από τουσ Ευρωπαίουσ (Chaturvedi, Rai and BenShlomo, 1997), αλλά αντιµετωπίζουν γλωσσικέσ δυσκολίεσ κυρίωσ τα άτοµα τρίτησ ηλικίασ στην κατανόηση
τησ ασθένειασ και τησ θεραπευτικήσ τουσ αγωγήσ.
(Ebden et al., 1988, Free et al., 1999). Αρκετέσ φορέσ,
οι θρησκευτικέσ τουσ πεποιθήσεισ και αξίεσ που κουβαλάνε, τα ταµπού, οι προκαταλήψεισ, τα στερεότυπα
και γενικότερα η διαφορετική τουσ κουλτούρα, µε χρησιµοποίηση πρακτικών ή εναλλακτικών θεραπευτικών
µέτρων, µπορεί να επηρεάσει τη φαρµακευτική αγωγή ατόµων που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα, µε άσχηµα αποτέλεσµα για την υγεία τουσ. (Cappuccio, 1997,
Scott, 1998, Shaw et al., 1999). Η κουλτούρα των λαών
παίζει σπουδαίο ρόλο στην υγεία των ανθρώπων αφού
επηρεάζει σηµαντικά την εξέλιξη µιασ νόσου. Για παράδειγµα στην Ινδία έχουν καταγραφεί υψηλά ποσοστά
νοσηρότητασ και θνησιµότητασ από Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, µε κατάληξη τη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια,
λόγω τησ µη θεραπευτικήσ αντιµετώπισησ του διαβήτη (Goyder and Botha, 2000).
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Περιβαλλοντικοί και γεωφυσικοί παράγοντεσ
Οι περιβαλλοντικοί και γεωφυσικοί παράγοντεσ όπωσ
το φυσικό περιβάλλον και ο φυσικόσ πλούτοσ, οι πρώτεσ ύλεσ, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η κατοικία, οι
γενετικά µεταλλαγµένεσ τροφέσ, τα βιοµηχανικά απόβλητα, η χρήση τησ ραδιενέργειασ, ο θόρυβοσ, ο βαθµόσ προστασίασ των οικοσυστηµάτων, η τροµακτική
µείωση τησ ποσότητασ και η υποβάθµιση τησ ποιότητασ του νερού, επιδρούν άµεσα στην υγεία και στην
ασθένεια. Οι άνθρωποι που κατοικούν δίπλα ή κοντά
σε χώρουσ πρασίνου, που µπορούν να έχουν επαφή µε
ελεύθερουσ δηµόσιουσ χώρουσ φυτεµένουσ µε δέντρα,
εµφανίζουν σηµαντικά µικρότερη νοσηρότητα από τουσ
υπόλοιπουσ κατοίκουσ. Ένασ από τουσ κρίκουσ που
συνδέει πράσινο και υγεία είναι το στρεσ. Το στρεσ
είναι µία από τισ σύγχρονεσ ασθένειεσ τησ ζωήσ στην
πόλη και προέρχεται από πολλέσ καθηµερινέσ για τουσ
περισσότερουσ καταστάσεισ (Ελαφρόσ, 2009).
Η έκθεση σε επιβαρυντικούσ για το περιβάλλον παράγοντεσ πέρα από τα επιτρεπτά όρια και γενικότερα η
διαταραχή του οικοσυστήµατοσ αυξάνουν την νοσηρότητα και έχουν σχέση µε ορισµένεσ παθήσεισ του ανθρώπινου οργανισµού όπωσ κακοήθη νεοπλάσµατα, αναπνευστικά νοσήµατα και γενετικέσ βλάβεσ (Τούντασ, Γ.,
2000). Το φυσικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά σύνθετο και αλλάζει συνεχώσ. Οι περισσότερεσ από τισ αλλαγέσ του περιβάλλοντοσ είναι προϊόν τησ δράσησ του
ανθρώπου, ενώ οι διαδικασίεσ αλλαγήσ περιλαµβάνουν
και αλλαγέσ στισ περιβαλλοντικέσ απειλέσ κατά τησ
ανθρώπινησ υγείασ. Οι περιβαλλοντικέσ απειλέσ κατά
τησ υγείασ δεν αφορούν µόνο τισ παθογόνεσ επιδράσεισ βιολογικών, χηµικών και φυσικών παραγόντων,
αλλά και τη γενικότερη υποβάθµιση τησ ποιότητασ τησ
καθηµερινήσ ζωήσ, που εξαρτάται εν πολλοίσ από την
ποιότητα του περιβάλλοντοσ. Τα χαρακτηριστικά τησ
σύγχρονησ πόλησ αποτελούν σηµαντικούσ παράγοντεσ
κινδύνου για την υγεία των κατοίκων. Οι παράγοντεσ
αυτοί είναι : η ατµοσφαιρική ρύπανση, το νερό, τα τροχαία ατυχήµατα, τα απόβλητα, ο θόρυβοσ, η έλλειψη
χώρου, η κοινωνική αποδιοργάνωση (Τούντασ Γ., 2007).
Συµπεράσµατα
Με τισ διάφορεσ κοινωνικέσ και οικονοµικέσ εξελίξεισ, που εκτυλίσσονται σε µια κοινωνία, οι απόψεισ
για την υγεία και την ασθένεια και τα επίπεδα υγείασ
των πληθυσµών διαφοροποιούνται διαρκώσ. Το κοινωνικό περιβάλλον είναι ο ακρογωνιαίοσ λίθοσ για την
υγεία. Κοινωνικέσ και οικονοµικέσ συνθήκεσ και παράγοντεσ επηρεάζουν το είδοσ και την κατανοµή των
ασθενειών στισ διάφορεσ πληθυσµιακέσ οµάδεσ. Η
υγεία και η ασθένεια εµπλέκονται σε όλεσ τισ πτυχέσ
τησ κοινωνικήσ ζωήσ, χωρίσ να διαχωρίζονται από τισ
αξίεσ, τα στερεότυπα, τισ πεποιθήσεισ και την καθηµερινή συµπεριφορά µιασ κοινωνίασ.
Η προστασία τησ υγείασ αλλά και η ασθένεια εξαρ-

τώνται από ένα σύστηµα παραγόντων του γενικότερου
κοινωνικού περιβάλλοντοσ όπωσ οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών
και συµπεριφορικών και δηµιουργούν την αλληλεξάρτηση υγείασ και κοινωνίασ. Τα επίπεδα υγείασ των
αναπτυγµένων χωρών είναι πολύ υψηλότερα από ότι
των λιγότερο αναπτυγµένων εξαιτίασ των διαφορετικών κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούν, όµωσ κανείσ δεν µπορεί να αποκλείσει ότι οι ανακατατάξεισ που συντελούνται τον
τελευταίο καιρό στο παγκόσµιο προσκήνιο δεν θα έχουν
άµεσεσ επιπτώσεισ και στισ χώρεσ αυτέσ. Η επιστηµονική κοινότητα έχει κάνει κοινώσ αποδεχτή την άποψη ότι κυρίωσ οι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντεσ,
αλλά και η κοινωνική υποστήριξη, αποτελεί ουσιαστική βάση για την διατήρηση τησ υγείασ ή αντίστροφα
για την πρόκληση τησ ασθένειασ.
Από την πολυπλοκότητα των σχέσεων µπορούµε να
αντιληφθούµε τισ προκλήσεισ που αντιµετωπίζει σήµερα η κοινωνιολογία τησ υγείασ και τησ ασθένειασ, µέσα
από την αναδιάταξη των κοινωνικών σχέσεων που την
χαρακτηρίζει.
Στην Ελληνική πραγµατικότητα, µε την κρίση να διέπει την ελληνική κοινωνία, η λιτότητα που εφαρµόζεται και οι περικοπέσ κοινωνικών δαπανών και κυρίωσ
στον χώρο τησ υγείασ, προκύπτει ότι οι υγειονοµικέσ
ανισότητεσ θα ακολουθήσουν µια αυξητική πορεία.
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